RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE
Enade 2021
A Direção de Ensino do Grupo Afya Educacional torna pública a abertura do processo de
RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE DOS PARTICIPANTES DO ENADE 2021, que dar-se-á a partir
da entrega do Caderno de Provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), na edição
aplicada em 14 de novembro de 2021, e que terá premiação por IES do Grupo Afya e por Curso que
participar com, no mínimo, 3 (três) concluintes.
1. DOS OBJETIVOS
1.1. O RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE DOS PARTICIPANTES DO ENADE 2021 tem como
objetivos reconhecer os bons resultados e o engajamento dos alunos na realização do ENADE. A
premiação será concedida ao participante do ENADE de 2021 que obtiver melhor desempenho nas
questões objetivas, comprovado por meio da entrega do Caderno de Provas oficial no ato da saída do
Exame.
2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS
2.1. Poderão participar do processo:
a) Alunos inscritos no Enade 2021 das Instituições de Ensino Superior do Grupo Afya Educacional.
b) Alunos que comparecerem ao Enade 2021 e entregarem o Caderno de Provas do Exame
devidamente identificado e assinado, a um docente da instituição que estiver acompanhando a
aplicação, imediatamente após a saída da sala em que prestou o ENADE e antes de qualquer tipo
de contato com terceiros e ou consulta a material ou equipamento de qualquer espécie.
c) Alunos que obtiverem o melhor desempenho por curso da sua instituição nas questões objetivas,
segundo o gabarito oficial divulgado pelo INEP, bem como apresentarem o espaço destinado ao
rascunho de todas as questões discursivas totalmente preenchidos.
d) Não ter sido excluído por descumprimento de nenhum item do Edital Nº 36 de 12 de julho de
2021.
3. DO PROCESSO E DOCUMENTAÇÃO
3.1. Será selecionado um discente por curso, em cada IES do Grupo Afya, que obtiverem o maior número
de acertos nas questões de múltipla escolha do Enade 2021, conforme os critérios de seleção constantes
do item 5, além de cumprirem todas as condições constantes no item 2 deste regulamento.
3.2. O coordenador do curso apresentará à Direção de Ensino os nomes dos alunos em formulário
próprio (modelo anexo), em tempo estabelecido neste edital, para o procedimento de premiação.
4. DOS PRAZOS
Entrega do Caderno de Prova: no ato da saída do Exame a um docente do curso.
Premiação: Até 17 de dezembro de 2021 (previsão).
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. Os critérios de seleção dos melhores resultados de cada curso participante por IES são:
1. Maior número de acertos obtido nas questões objetivas do ENADE 2021 (verificado no Caderno

de Provas original do dia do Exame).

2. Obrigatório que a marcação tenha sido feita de caneta esferográfica. Serão consideradas apenas
as questões que possuírem marcação ou indicação de opção de resposta clara, desconsiderandose aquelas com duas ou mais opções assinaladas, em branco ou que suscitem dúvidas, não
podendo haver nenhuma modificação ou marcação em seu caderno de provas após a entrega.
3. Será considerado 1 (um) acerto para cada esboço de resposta que estiver preenchido no espaço
destinado ao rascunho de questões dissertativas.
4. Obrigatória a entrega no ato da saída do Exame.
5. Obrigatório ter participado de, pelo menos, uma reunião a respeito do Enade com o Coordenador
de Curso.
6. Obrigatório ter realizado, pelo menos, um teste de diagnóstico aplicado pela coordenação de
curso.
6. DA PREMIAÇÃO
6.1. Será destinado ao primeiro colocado de cada curso participante, em cada Instituição de Ensino
Superior, um certificado de menção honrosa e um dispositivo acionado por voz da Amazon, Echo Dot
(3ª Geração): Smart Speaker com Alexa, na cor Preta.
6.2. Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, será considerado
vencedor aquele que obtiver maior nota no CR (coeficiente de rendimento). Ainda persistindo a
premiação será destinada ao aluno que estiver cursando o período mais avançado.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A coordenação do curso é soberana na condução do processo de contabilização dos acertos dos
alunos, podendo contar com o corpo docente do curso como apoio ao longo do processo de
recolhimento, apuração e premiação.
7.2. Esclarecimentos poderão ser feitos via e-mail para larissa.silva@afya.com.br.
7.3 A premiação fica a cargo da Direção Nacional de Ensino, que providenciará a entrega dos certificados
e brinde nas unidades de destino. As IES procederão com a cerimônia de entrega, assim que possível,
presencialmente, respeitando a legislação vigente e protocolos de segurança frente à pandemia do
corona vírus.
7.4 Qualquer caso omisso será resolvido pela Diretoria de Ensino Afya.

Nova Lima, 10 de setembro de 2021
____________________________________________
Luiz Claudio Pereira
Diretor de Ensino
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